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  054-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:22. (  الخمس الصلوات فضل بيان في الشيخ نصيحة تتمة - 1

  ) 00:08:13(  ؟ قبلية سنة للجمعة ھل - 2

  ) 00:15:09(  ؟. الجمعة غسل عن يغني الجمعة يوم الجنابة غسل وھل ؟.  الجمعة يوم غسل حكم ما - 3

  ) 00:21:50(  ؟.  الجمعة يوم القبلية والسنة ا:ول ا:ذان حكم ما - 4

  ) 00:29:00(  ؟.  ص?ة وا=قامة ا:ذان بين ھل - 5

 ) 00:31:05(  ؟ وا=قامة ا:ذان بين الدنيا أمور في الك?م حكم ما - 6
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

، )كتب على بن  آدم حظه من الزنا فهو مدركه ال محالة ، حظه من الزنا ( : كما قال عليه السالم  :الشيخ 

كتب على بن أدم حظه (  ألن الزنا درجات ومراتب ، كما ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث

من الزنا فهو مدركه ال محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واألذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها 

، أي اللمس أي املصافحة ، اليت صارت اليوم عادة وما كانت هذه عادة يف بالد اإلسالم ، وإمنا )البطش 

واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي ، ( م دخلتها بسبب استعمار الكفار لبالد اإلسال

، فهل املمكن اإلنسان ينجو منه هو مثرة هذه املقدمات وهو الزنا أما  )والفرج يصدق ذلك كله  أو يكذبه 

ان من النظرة هكذا الغادرة ال ينجوا منها إال األنبياء والصديقون وأمثاهلم ، فإذاً هذه الذنوب اليت يقع فيها  اللس

صغائر فضال عن أن يكون هناك شيء من الكبائر ، شو كفارا ماديا ؟ الذي ال يتداوى ، فهذا مثله مصريه 

فيكون خامتة أمره اهلالك ، كذلك من الناحية املعنوية الروحية ، . اهلالك ، ألنه بترتاكم عليه اجلراثيم و املكروبات 

صي والذنوب وليس كما نسمع من بعض الشباب ، نقول يا املسلم الذي ال يصلي فهو حتما غرقان يف املعا

أخي صلي ، يقول شو الشغلة بالصالة ، عاد الشغلة برتك الصالة ، شيء عجيب منطق غريب ، شيء بالصالة 

لكان بإيش يكون بيصري ، بيقول لك مبا يف القلب كمان هذه جمادلة بالباطل أوحاها الشيطان إىل أوليائه من 



أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ( : ل صلى اهللا عليه وسلم يقول يف احلديث الصحيح اإلنس ألن الرسو 

فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه  )صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب ، 

الشاب أبيض وهو ال يصلي ال هو مفحم قلبه ، ولذلك ما ينبض  ذه احلياة الروحية أبدا ، بقول لك هذا  

املفتنت املسكني شيء بالصالة ، نعم شيء بالصالة ، ألن اهللا حكى عن الكفار يف جهنم حني يتحسرون أن 

  .))َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصليَن َوَلْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن وَُكنا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن (( : أحدهم يقول 

أوال ألا فريضة ، فرضها اهللا فنحن نعبد اهللا ا ، والشيء الثاين أا دواء : ثننيفإذا الصالة البد منها لسبنب ا

هلذه الذنوب اليت حتيط باإلنسان و البد منها الصالة عمود الدين ورأس الدين ويكفي ما مسعناه آنفا من قول 

أما مجع  )هللا ورسوله من ترك صالة ، يعني واحدة ، فقد برئت منه ذمة ا( : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

الصلوات مخس يف وقت واحد فهذا الذي ال يفعل هذه الصلوات يعين أقل ضالال ، كدت أن أقول أهدى سبيال 

لكن هو ما  باملهتدي ، لكنه أقل ضاللة ، أما الذي جيمع هذه الصلوات فهو أشد ضالًال ، ملاذا ؟ الن هذا 

ِإن الصالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا (( : الة كما قال تعاىل يظن أنه يصلي واحلقيقة أنه ال يصلي ، ألن الص

، فهو ال يصلي الصلوات اخلمسة يف أوقاا فإذاً هذه ليست بصالة ، ثانيا هو يشرع فيقع يف الشرك ،  ))َمْوُقوتًا 

يِن َما َلْم يَْأَذْن ِبِه اللُه َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا لَ (( : يشرع ما ال يشرعه اهللا ، قال تعاىل  فعلى ))ُهْم ِمَن الد ،

هؤالء الشباب  الذين يؤثرون احلياة الدنيا على اآلخرة ، أن حيافظوا على الصلوات يف أوقاا وأن ال يعملوا مع 

ة معلم أو ريس يفرض عليهم خالف ما فرض اهللا عليهم ، الصالة ما عندك صالة ، مشيخة ما يف عندنا مشيخ

، فلما يفاجئ  الشاب املسلم مبثل هذا الشرط فشرط اهللا أحق  و شرط غريه باطل وكل شرط كما قال صلى اهللا 

فإذاً هؤالء  )كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط (  : عليه وسلم يف غري هذه املناسبة 

يا أيها  الناس اتقوا اهللا ، ( :  احلديث الصحيح جيب أن ينصحوا و يذكروا ويعرفوا بدينهم ، قال عليه السالم يف

 )فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله فأجملوا  في الطلب فإن ما عند اهللا لن ينال بالحرام 

فنحن نقول للشاب عليك أن تسعى وراء الرزق  احلالل ، مش  الرزق احلرام ، الرزق احلالل  وال نقول له ال 

يف القرءان يف آيات كثرية منها ما أشرت إليها ومنها يوم اجلمعة اليت جعلها املسلمون خطأ  تشتغل ، اشتغل كما 

، يوم اجلمعة اليوم  ))فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا (( وتقليدا منهم للكفار ، 

صارى عندهم األحد ، فنحن ملاذا ما بيعطلوه تشبها بالنصارى واليهود ، هؤالء عندهم اليهود يوم السبت ، والن

َفِإَذا ُقِضَيِت الصالُة (( : يكون عندنا يوم مثل  اليهود والنصارى ، ما شاء اهللا  ربنا يقول بصريح القرءان الكرمي 

  . ))َفانَتِشُروا ِفي اَألْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللِه 



سعي وراء الرزق ولكن هذا ليس معناه اطلب الرزق باحلرام ، شو بده بقا املسلم أكثر من هذه اآلية حضا على ال

اترك الصالة من أجل ترضي معلمك ، ال ، فموضوع السعي وراء الرزق شيء و موضوع احملافظة على العبادات 

  .والصالة يف أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر ، اتفضل يا أخي شو ما عندك 

  هل هناك سنة ركعيت اجلمعة ؟ :السائل 

صالة اجلمعة إذا كنت بدي أكون معك دقيق يف لفظك سنة ، إن السنة هلا داللة فقهية وهي العبادة  :لشيخ ا

اليت كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يفعلها دائما أو يف غالب األحيان فحينئذ لو كان هذا مقصودك بلفظة 

البعدية خمري فيها املسلم بني أن يصلي السنة أقول ليس للجمعة سنة قبلية لكن هلا سنة بعدية ، هذه السنة 

ركعتني أو يصلي أربعا وهو خمري بني أن يصليها الركعتني أو األربع يف املسجد أو يف البيت ويف البيت أفضل لقوله 

فقبل  )صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة  ( : صلى اهللا عليه وسلم 

يف سنة باملعىن الفقهي الذي ذكرناه آنفا ، لكن يف هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل صالة اجلمعة ما 

ما ( يف حديث آخر  )ما كتب اهللا له ( يف بعض األحاديث  )ما تيسر له ( يوم اجلمعة املسجد عليه أن يصلي 

ى املنرب فحينئذ تنتهي الصالة ، يصلي ركعتني ، أربع ، ستة ، مثاين ، عشرة ، إىل أن يصعد اخلطيب عل )بدا له 

  . ويتهيأ لإلنصات واإلصغاء ، هذا جواب سؤالك 

  . هذا يسمونه نفل مطلق  :السائل 

  .اتفضل . أي نعم :الشيخ 

  

كثري من الناس يوم اجلمعة يأيت بعد األذان الثاين ومنهم يأيت يف اية اخلطبة فهل هذا يكتب له اجلمعة    :السائل 

  األول ؟ كمن جاء قبل األذان 

نعم هذا اللي يدرك من صالة اجلمعة ركعة يكون أدرك صالة اجلمعة ، والذي ال يدرك ركعة تنقلب ظهرا  :الشيخ 

: ، أنا أجبتك ، ألن الذي يدرك ركعة ما أدرك الركعة األوىل وبالتايل ما أدرك اخلطبة ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  . )لجمعة  من أدرك من صالة الجمعة ركعة فقد أدرك ا( 

  

  أصبح إذن اخلطبة ليس هلا أمهية فأنا ال أريد أن أمسع اخلطبة ، أصلي ركعيت اجلمعة وأنصرف ؟  :السائل 

  . ساحمك اهللا قل آمني ، ألا دعوة للجميع إن شاء اهللا  :الشيخ 

  آمني :السائل 



أحكامها ختتلف بعضها شرط هذا أخي يفتح لنا بابا من الفقه ، الصالة بصورة خاصة بدون عبادات  :الشيخ 

أو ركن ، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة ال تصح بتكون باطلة إال ما ، بعض هذه العبادات أو األجزاء من 

العبادة اليت هي الصالة ما بتكون شرط وال ركن بتكون فرض أو واجب ، الفرق بني الفرض والواجب هو أن ما 

يَا َأيـَها (( : العبادة كلها ، اآلن نضرب حنن مثال مبا حنن فيه ربنا قال  يلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع

، فال جيوز اإلنسان جمرد  ))الِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللِه َوَذُروا اْلبَـْيَع 

اء يكون باطل ال ينعقد ، ويذهب لذكر اهللا أي لسماع اخلطبة ، فهذا ما يسمع األذان أن يعمل شيئا بيع أو شر 

واجب عليه ، لكن ال يعين أنه لو فاته هذا الواجب بطلت  الصالة ، ألنه ليس بركن من أركان الصالة ، عرفت  

مهة كيف إذا حنن أخذنا باآلية تم بسماع اخلطبة السيما وحنن أحوج ما نكون يف هذا الزمان اللي انصرفت 

الناس شبابا وشيوخا عن العلم ، تعلما وتعليما أنا أدركت يف بعض املساجد يف دمشق ندخل يف أي وقت من 

أوقات الصالة فنجد حلقات منعقدة يف أطراف املسجد هذا الشيخ بيدرس على ها الطالب دول حديث هذا 

لها خاوية على عروشها وكمان بيدرس تفسري هذا بيدرس فقه ، حنو لغة إىل آخره ، اآلن أصبحت املساجد ك

وداوين باليت كانت هي " : املعاجلات اللي بتصدر من وزارة األوقاف هي نفسها على طريقة معاجلة أيب نواس 

، انتهى الصالة سكر األبواب بدل ما حنض الناس على أم يلزموا املساجد والرسول صلى اهللا عليه وسلم "الداء 

ملسلم الصالة من الصالة للصالة التالية ، الشاهد فنحن اليوم أصبحنا بعيدين جعل من الرباط منها أن ينتظر ا

عن احلياة اإلسالمية كل البعد شو بقي عندنا ، بقي عندنا أشياء البد منها منها ، صالة اجلمعة ، وخطبة اجلمعة 

فريضتها لكن هي ، فأنت بتقول إذاً ما يف ضرورة حنضر خطبة اجلمعة  ما يف ضرورة لتصحيح صالة  اجلمعة 

  . ))فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع (( ضرروة مستقلة  منفردة حلاهلا ال بد منها يف تنفيذ األمر اإلهلي السابق 

فأنا بقول لكم شيء اآلن وأعين به تنبيه بعض الناس إىل واجب اعتقد بتجربيت يف العمر الطويل اللي ربنا عز 

غسل الجمعة ( : يقومون ذا الواجب وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم وجل امنت به علّي ، أكثر الناس ال 

إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة اجلمعة ، البد من بعد طلوع الفجر أن يغتسل  )واجب على كل محتلم 

للجمعة ، لكن إذا ما اغتسل صالته صحيحة لكن ترك هذا الواجب ألن هذا الواجب ليس واجبا متعلقا بصالة 

هو متعلق بيوم اجلمعة ، وهذا يشعر اإلنسان بأمهية هذا احلكم يف بعض أيام بعض األشهر خاصة يف هذا  وإمنا

الزمن الذي ابتلي فيه الناس بلبس اجلوارب النايلون فيأيت أحدهم إىل املسجد يوم اجلمعة وقد يكون عمال شغال 

جدا أنا أحكم رأسا أن هذا ما اغتسل فبتسمع خاصة ملا بتسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة 

واهللا أعلم ميكن صالة الصبح أتوضأ وجاي يصلي اجلمعة ذا الوضوء وهو من شغله وماشيه والدنيا صيف وعاله 



الغبار إىل آخره تطلع هذه الرائحة الكريهة ، فقال صلى اهللا عليه وسلم توجيها للمجتمع اإلسالمي كحياة تستمر 

( : وهو أن يغتسل املسلم ليوم اجلمعة ، هكذا قال صلى اهللا عليه وسلم بلسان عريب مبني على كل أيام السنة ، 

معىن حمتلم يعين بالغ مكلف ، اليوم ، كثري من الناس ال يغتسلون هذا  )غسل  الجمعة واجب على كل محتلم 

ليوم اجلمعة فقد جاء  االغتسال بيغتسل من باب النظافة ، وهذا ال مانع منه ، لكن جيب أن يعين غسال خاصا

: ما هذا الغسل ؟، قال " : يف مستدرك احلاكم أن أبا قتادة األنصاري دخل على ابنه يف بيته وهو يغتسل فقال 

، مث ذكر هذا احلديث ، الشاهد أنه إذا الواحد ما اغتسل "أضف إليه غسل اجلمعة : هذا غسل اجلنابة ، قال 

هذا ليس شرطا من شروط صحة صالة اجلمعة وضح لك أظن هذا  ارتكب إمثا لكن صالة اجلمعة صحيحة ألن

  . املعىن 

اإلنسان اليوم يف الوقت احلاضر كان يف تلك األيام مرة يغتسلوا يوم اجلمعة بينما اليوم كل يوم صباح  :السائل 

  . بغتسل 

  . هذا الظاهر أنت عم حتكي عن حالك  :الشيخ 

  . كثري اليوم املاء كثري اليوم املاء   :السائل 

هو بيقيس الناس عليه ، أنت الظاهر يا أبا خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد أتى حالله  :الشيخ 

وخرج يتنزه على ساحل البحر زلت به القدم وقع يف البحر وطلع ، فهذا ايش ؟ طاهر ، هذا مذهبك الظاهر ، 

غسل جنابة ، ؟ علي مذهبك اغتسل ،  ال حنن لسنا يف صدد ننجسه أو نطهره ، حنن يف صدد هل اغتسل هذا

هذا ما اغتسل ، لذلك أنت ملا  )إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( لكن على مذهب القائل 

بتقول وبتفرض فرضية ، هي فرضية نسبية مثل ما قلت لك ، هذا أنت بتغتسل باألسبوع مثال مرتني ثالثة اهللا 

سر هلم هذا العمل ، هب أن إنسان هو كما تقول بيغتسل مرتني ثالثة يف أعلم ، لكن الناس ليس كلهم بيتي

األسبوع ، لكن هذا ما اغتسل من أجل االئتمار بأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وال تنسى تشرب بيدك 

  الشمال ؟ انتبه  

  ...كل كلمة سؤال   ... :السائل 

  .امسح لنا شوية خل اجلبهة تتحرك شوية  :الشيخ 

  

أضف " :إن أبا قتادة دخل على ابنه وهو يغتسل وسأله عن  الغسل ، فقال هذا غسل اجلنابة قال له  :ائل الس

  فهل يف فرق بني غسل اجلنابة وغسل اجلمعة ؟  "له غسال آخر 



غسل آخر هو غسل اجلمعة يعين اغتسل غسل جنابة ، له أن يصلي ألنه طاهر ، لكن أمره أن يصب  :الشيخ 

  . ية من أجل غسل اجلمعة ، عرفت كيف ، اتفضل املاء مرة ثان

  . غسل اجلنابة فرض وغسل اجلمعة سنة  :السائل 

غسل الجمعة ( ما هو على كيفي حىت أقول هيك خاصة بعد قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :الشيخ 

  .، شو هو سنة  )واجب 

   ...يسأل سائل حول سنة اجلمعة القبلية  :السائل 

تاذ أمحد سبق اجلواب ، إنه ما يف سنة للجمعة قبلية فما يفعله الناس اليوم هذا خالف السنة ، يا أس :الشيخ 

ألن السنة إذا دخل املسجد أن يصلي على األقل ركعتني وهي حتية مسجد فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا 

وملا يسمع األذان األول انتهى يفعل ما يشاء حىت يصعد اإلمام على املنرب ، أما أن يدخل ويصلي التحية وجيلس 

يقوم يصلي هذه السنة املزعومة وهذه مل تكن هذه السنة يف زمن النبوة وال يف زمن اخلالفة الراشدة ، ألنه مل يكن 

يومئذ إال أذان واحد يف املسجد النبوي وغريه مل يكن إال أذان واحد فلم يكن هناك أذانان يف فراغ لصالة سنة 

" : قبلية ، جاء احلديث يف صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد ، قال تسمى بسنة اجلمعة ال

  .ال تعمل برازيط يا أبو خضر  "كان األذان يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عهد أيب بكر 

  

  . شو املناسبة أليس األذان  ))إذا نودي للصالة من يوم الجمعة ((  :السائل 

  . ل ايش وأنا بقو  :الشيخ 

  . طيب إذا يف أذان ثاين  :السائل 

وأنا بقول إقامة ، أنا بقول أذان ، اهللا بيعينا إن شاء اهللا ، أنا بقول روى اإلمام البخاري يف صحيحه من  :الشيخ 

كان األذان يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد أيب بكر وعمر أذانا " : حديث السائب بن يزيد قال 

العريب يتكلم أبو خضر أذانا واحدا مش باأللباين ، حىت أنت تقول يف أذان تاين ، هو بيقول  ، ب "واحدا 

حج به أهله مع النيب صلى اهللا عليه " : السائب بن يزيد صحايب من الشباب الناشئ يف طاعة اهللا ألنه بيقول 

كان األذان يف عهد " يح ، وهو بيحدثنا ذا احلديث الصح "وسلم وهو ابن سبع سنني ، حج ابن سبع سنني 

  . يؤذن املؤذن إذا صعد اخلطيب املنرب  "النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عهد أيب بكر ويف عهد عمر أذانا واحدا 

  املناداة يعين ؟  :السائل 

مسيها ما شئت ، أنا بيهمين احلقائق ، امسه أذان ، أنت بتسميه نداء ، معليش ، كان األذان ، أذانا  :الشيخ 



واحدا إذا صعد اخلطيب املنرب ، واستمر األمر على هذا حىت جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على ما كان امسه 

الزوراء خارج املدينة ، يقول العلماء كان هذا املكان موئال ومثابا للتجار جيتمعون هناك يوم اجلمعة ، واتسع 

مسامع الناس هناك بالزوراء ، فجعل أذان الثاين ، هذا البنيان يف عهد عثمان فأصبح أذان املسجد النبوي ال يبلغ 

امسه أذان ثاين باعتبار زمن تشريعه لكن هو مل يكن هناك فاصل بني األذانني حبيث أن املصلي يصلي ركعتني 

فضال عن أربع ركعات كما يفعلون اليوم ، ال لكن مىت وجدت هذه البدعة ، استمر املسلمون على األذان 

هد دولة بين أمية وبالضبط يف زمن هشام بن عبد امللك ، ملا صار هو خليفة املسلمني أدخل العثماين إىل ع

األذان الثاين إىل املسجد فيتوهم الناس جلهلهم أن هذا األذان الثاين ، أوال هو أذان عثماين ، ظلموه ، عثمان 

تغين عن هذا األذان الثاين ، جعل األذان يف الزوراء مبعىن لو كان يف زمن عثمان مكربات الصوت ، كان بس

بيتومهوا أن : بيسحب سلك ومكرب صوت واحد وانتهى األمر ، أي نعم ، فبيتوهم إن هذا أذان عثماين ، ثانيا

أم بيتومهوا انه كان يف املسجد ، الذي ادخله املسجد هو : بني االذانني يف وقت فراغ فمعىن هذا خطأ ، ثالثا

املسلمون واحلمد هللا يؤمنون بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة وغريها  هشام بن عبد امللك ، وإذا كان

إذاً جيب على املسلمني أن يعودوا إىل سنته صلى اهللا  )وخير الهدى هدى محمد صلى اهللا عليه وسلم ( : 

  : عليه وسلم وكما قال أهل العلم 

  "فوكل خري يف اتباع من سلف       وكل شر يف ابتداع من خل" 

فهذه السنة النبوية ، أذان واحد واملؤذن يؤذن حينما يرى اخلطيب على املنرب ما يف غري هذا األذان ، إذا دخل 

اإلنسان املسجد مبكرا يف الساعة األوىل يصلي ما شاء يقرأ قرءان يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا 

  سيد أمحد   صعد اخلطيب املنرب ما يف صالة إطالقا  لعلي أجبتك يا

  هذا يف اجلمعة لكن يف غري اجلمعة ، بني األذان واإلقامة هل يوجد ركعتني ؟ :السائل 

  هذا يف اجلمعة لكن يف غري اجلمعة ، بني األذان واإلقامة هل يوجد ركعتني ؟ :السائل 

  .طبعا يف سنة قبل الظهر يف عندك ركعتني  :الشيخ 

  . صر ما يف سنة قبلية ال غري السنة ، أقصد أذان الع :السائل 

  ال تورط حالك وتقول ما يف خليك بسؤالك  شو هو ؟ :الشيخ 

  سؤايل بني األذان واإلقامة ، غري السنة املؤكدة هل يوجد ركعتني كمان ؟  :السائل 

 )بين كل أذانين صالة لمن شاء ( : نعم يف قال صلى اهللا عليه وسلم واحلديث يف صحيح البخاري  :الشيخ 

ن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ، هذا نفل بني كل أذانني صالة ملن شاء ، حىت املغرب ، حىت صالة وقال مل



املغرب ، اللي بيقولوا أنه وقت ضيق يرد هذا  احلديث فيه ، يعين لك أن تصلي بني إقامة الصالة صالة املغرب 

حا اجيب حديثا وهو قوله صلى اهللا عليه  امسعين شويه ...وبني األذان ، ألنه مع هذا احلديث يف حديث صريح 

صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين  قال في ( : وسلم 

فإذاً كل الصلوات اخلمسة يصلي اإلنسان ما يشاء وأكد  )الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة 

لصالة املغرب هلذا احلديث ، يف ناس يدعوا أنه يكره الصالة بني املغرب  الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالنسبة

  .األذان واإلقامة ، نعم ما بيصلوا هذا خطأ وإضاعة للفضل ، اتفضل يا أستاذ 

  هل جيوز التحدث بأمور دنيوية بني األذان واإلقامة ، يف املسجد سؤال وجيه ؟  :السائل 

جيوز ، إذا كان الكالم كالم عارض مثال ، إنسان دخل املسجد شاف اجلواب فيه تفصيل جيوز وال  :الشيخ 

  .صاحبه وكان مره ما شافه 
  


